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Piyasa Gelişmeleri                                                                      13.12.2021Yatırım Danışmanlığı

Güne yatay seyirle başlayan BIST100 endeksi gün için de oldukça dalgalı bir seyir izledi ve haftanın son işlem gününü % 0.20 artışla, 2,035.48 puandan kapattı. İşlem

hacmi 43.3 milyar TL seviyesinde gerçekleşirken, endekse dahil olan 43 hisse değer kazandı, 55 hisse ise değer kaybetti. Dolar/TL kuru bu sabah saatlerinde 13.85

seviyesinden işlem görürken, yurt dışı vadeli hisse piyasalarında ise pozitif seyir izleniyor.

Geçtiğimiz haftaya tepki alımlarıyla başlayan küresel hisse endeksleri hafta boyunca gücünü korudu ve bir önceki haftanın kayıplarını geri almayı başardı. Haftanın

son gününde ABD’de S&P500 endeksi %0.95, Nasdaq %1.1 yükselirken, Almanya DAX endeksi ise %0.1 değer kaybetti. Haftaya başlarken Asya piyasalarının da pozitif

tarafta işlem gördüğünü belirtelim. Geçen haftanın en önemli gündem maddesi olan ABD Kasım ayı enflasyonu beklentilere paralel gerçekleşti. Yine de yıllık

enflasyon %6.8 seviyesinde, son 36 yılın en yükseğinde gerçekleşirken hafta içinde Beyaz Saray’dan yapılan açıklamalar bazı gecikmeli etkiler ile enflasyonun

önümüzdeki aylarda gerileme beklentisini ortaya koydu. Öte yandan varyant ile gelişmeler izlenmeye devam etti. Son olarak İngiltere’de artan vakalar sebebiyle

kısıtlama seviyesi bir kademe daha artırıldı. İçeride ise Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 6 vakanın tespit edildiğini ancak şu ana kadar hastalığın hafif atlatıldığını

açıkladı. Ayrıca Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile gerçekleştirilen toplantıya iş dünyasının önde gelen temsilcileri katıldı. Bugün ile beraber veri akışı

açısından oldukça yoğun bir haftaya giriyoruz. Bu hafta dünya genelinde 20 merkez bankası yılın son faiz kararını açıklayacak. 15 Aralık’ta FED, 16 Aralık’ta TCMB,

ECB ve BoE, 17 Aralık’ta ise BoJ’dan faiz kararı bekleniyor. Bugün ise içeride sanayi üretimi ve cari denge verileri açıklanacak.

BIST100 endeksinin güne hafif pozitif seyirle başlamasını bekliyoruz. Kısa vadede halen teknik olarak gücünü koruyan endekste zaman zaman kar satışlarıyla

dalgalanma izleniyor. Bu aşamada 2,040-2,060 ilk direnç seviyeleri iken 2,010-2,000 ve 1,960 destek seviyeleri olarak takip edilebilir. 1,960 ise kısa vadeli

pozisyonlar için zarar-kes seviyesidir.

Türkiye – 10 yıllık tahvil faiziXU100—XUSIN—XBANK 2021 performansları (%)
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BIST-100                                                                                    13.12.2021Yatırım Danışmanlığı

 BIST100 endeksinin güne hafif pozitif seyirle başlamasını bekliyoruz. Kısa vadede halen

teknik olarak gücünü koruyan endekste zaman zaman kar satışlarıyla dalgalanma izleniyor.

Bu aşamada 2,040-2,060 ilk direnç seviyeleri iken 2,010-2,000 ve 1,960 destek seviyeleri

olarak takip edilebilir. 1,960 ise kısa vadeli pozisyonlar için zarar-kes seviyesidir.

BIST-100 (Günlük)

Kurum Net İşlem 

IS YATIRIM 126.155.572

BGC PARTNERS MENKUL 82.949.677

YAPI KREDI YAT. 80.196.769

VAKIF YAT. 76.683.349

GLOBAL MENKUL 70.440.140

Diğer 364.053.747

Kurum Net İşlem 

BANK-OF-AMERICA YATIRIM BANK -258.141.256

HSBC YATIRIM -231.068.512

DENIZ YATIRIM -53.974.894

GARANTI YAT. -48.274.613

UNLU MENKUL DEGERLER -32.136.807

Diğer -173.886.168

Aracı Kurum Pozisyonları - Günlük

Aracı Kurum Pozisyonları – Yılbaşından Bugüne

Kurum Net İşlem 

GLOBAL MENKUL 4.450.217.727

AK YATIRIM 4.343.597.415

TEB YATIRIM 2.837.074.084

BGC PARTNERS MENKUL 2.780.474.732

CREDIT SUISSE MENKUL 2.635.590.709

Kurum Net İşlem 

MARBAS MENKUL -3.860.486.927

TACIRLER YAT. -3.731.019.417

BANK-OF-AMERICA YATIRIM -3.516.926.731

TERA YATIRIM MENKUL -3.509.864.096

SEKER YATIRIM -2.353.330.761
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VIOP-30 Aralık Vade Kontratı                                                      13.12.2021Yatırım Danışmanlığı

 Haftayı 2.239 seviyesinden kapatan kontratta 2.260 ilk direnç olmak üzere yukarı hareketin

devamı beklenebilir. 2.200-2.175-2.155 destek olarak izlenebilir.

VIOP-30 Aralık Vade (Günlük)

Kurum Net İşlem

TACIRLER YAT.  14.307

BANK-OF-AMERICA 12.570

GCM YATIRIM MEN 8.708

IS YATIRIM     6.100

ISIK MENKUL DEG 5.850

Diğer 12.141

Kurum Net İşlem

CREDIT SUISSE M -20.064

MEKSA YATIRIM  -10.497

GARANTI YAT.   -4.295

HSBC YATIRIM   -3.992

QNB FINANS YAT. -3.121

Diğer -17.707

Aracı Kurum Pozisyonları - Günlük

Aracı Kurum Pozisyonları – (09.03.2021-Bugün)

Kurum Net İşlem

TEB YATIRIM    198.187

TACIRLER YAT.  39.008

BANK-OF-AMERICA 31.801

GEDIK YATIRIM  23.593

DENIZ YATIRIM  8.808

Diğer 33.877

Kurum Net İşlem

YAPI KREDI YAT. -67.924

IS YATIRIM     -63.302

CREDIT SUISSE M -60.411

HSBC YATIRIM   -48.474

GARANTI YAT.   -32.816

Diğer -62.347
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BIST-30 Destek-Direnç Tablosu                                                    13.12.2021Yatırım Danışmanlığı

Destek-Direnç Tablosu

BIST-30 Endeksine dahil olan hisse

senetlerinin mekanik destek direnç

tablosudur. Destek ve dirençlerin,

hisselerin fiyat adımına yuvarlanması

gerekir. Mevcut seviyenin Pivot

seviyenin üzerinde ya da altında olması

yön açısından fikir verebilir.
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Günlük Hisse Beklentileri                                                            13.12.2021Yatırım Danışmanlığı

Gün sonu kapanış fiyatları baz

alınarak, çok kısa vadeli (1-3 gün)

teknik göstergelere göre

düzenlenmiştir. Temel göstergelerle

ve daha uzun vadeye göre

farklılaşabilir. BIST-30 endeksinin

ortalama standart sapması 2.80

seviyesindedir.
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Dolar/TL                                                                                    13.12.2021Yatırım Danışmanlığı

 Dolar/TL kuru 13.90 direncini test etmeye devam ediyor. Bu seviye üzerinde yukarı hareketlerin devamını görebiliriz. 13.45 seviyesi geri çekilmelerde

destek olarak çalışırken, bu seviye altındaki kapanışlarda 13.10 seviyesini destek olarak takip ediyor olacağız. Bu hafta FED ve TCMB dahil birçok merkez

bankasının faiz kararı toplantısı takip edilecek. Toplantılardan çıkacak sonuçlar fiyatlamalarda volatiliteyi artırabilir.

USD/TL (4 Saatlik) Türkiye – 5Y CDS
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VIOP Döviz                                                                                 13.12.2021Yatırım Danışmanlığı

 Kontratta yukarı trend görünümü sürerken, 13.30 bölgesi geri

çekilmelerde destek seviyesi olarak çalışıyor. 14.20 yukarı hareketlerin

devamında direnç olarak izlenmelidir.

VIOP- Dolar/TL Aralık Vade Kontratı (Saatlik) VIOP- Euro/TL Aralık Vade Kontratı (Günlük)

 Kontratta yukarı trend görünümü korunurken, 15.20 geri çekilmelerde

destek seviyesi olarak öne çıkıyor. 16.20 yukarı hareketlerin

devamında direnç olarak izlenebilir.
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Euro/Dolar                                                                                 13.12.2021Yatırım Danışmanlığı

 Euro/Dolar paritesinde 1.1180 bölgesine kadar düşüşün ardından bu bölgeden gelen alımlarla dip oluşumu görüntüsü devam ediyor. 1.1390-1.1180 arasında

dalgalanan paritede, orta vadede dolar lehine hareket beklentimizde henüz değişiklik olmasa da, 1.1390 seviyesinin aşılması halinde yukarı tepkinin bir süre

devam edebileceğini düşünüyoruz. 1.1390 üzerinde 1.15-1.1550 ana direnç bölgesi hedeflenebilir. 1.1180 seviyesi ise ana destek olarak takip edilmelidir.

EUR/USD (Günlük) Dolar Endeksi (Haftalık) 
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Ons Altın - Gümüş                                                                       13.12.2021Yatırım Danışmanlığı

 Ons altın dar bir bantta işlem görmeye devam ediyor. 1.790-1.810 olası

yukarı hareketlerde direnç olarak izlediğimiz seviyeler iken, aşağıda

1.760 seviyesini kısa vadeli görünümde ana destek olarak takip ediyoruz.

1.760 altına gelinmedikçe bir süre dalgalanmanın devamı beklenebilir.

Bu hafta başta FED ve ECB olmak üzere merkez bankalarından gelecek

kararlar, ons altında fiyatlamanın seyri açısından önemli olabilir.

XAUUSD (Günlük) XAGUSD (Günlük)

 Gümüşte 23.00 altında kalındıkça zayıflığın devamını bekliyoruz. Kısa

vadede 23.00-23.80 direnç, 22.00-21.80 destek olarak izlenebilir.
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Brent Petrol                                                                               13.12.2021Yatırım Danışmanlığı

 Brent Petrol 65$ bölgesine doğru gerçekleşen satışların ardından gelen alımlarla tekrar uzun vadeli yükselen kanal direncini test ediyor ancak bu bölgeyi

aşmakta zorlanıyor. 76.50 seviyesi üzerinde kapanışlarda teknik olarak yukarı hareketin devamı beklenebilir. Aşağıda ise 200 günlük hareketli ortalamanın

bulunduğu 72.50 seviyesi ilk önemli destek olarak izlenmelidir.

Brent (Günlük) ABD Ham Petrol Stokları

Kaynak: U.S. Energy Information Administration



12

Yatırım Danışmanlığı ve Bireysel Portföy Yönetimi

Altan AYDIN

ALTAN.AYDIN@vakifyatirim.com.tr

Eren KURU

EREN.KURU@vakifyatirim.com.tr

Umut Deniz PAK

UMUTDENIZ.PAK@vakifyatirim.com.tr

Direktör

Analist

Analist

Yatırım Danışmanlığı

mailto:ALTAN.AYDIN@vakifyatirim.com.tr
mailto:EREN.KURU@vakifyatirim.com.tr
mailto:UMUTDENIZ.PAK@vakifyatirim.com.tr


13

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı

kurumlar, portföy yönetim şirketleri, yatırım ve kalkınma bankaları ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı

sözleşmesi çerçevesinde ve yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel

sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, mali durumunuz

ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı

verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Gerek bu yayındaki, gerekse bu yayında kullanılan kaynaklardaki hata

ve eksikliklerden ve bu yayındaki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların ve/veya ilgili kişilerin uğrayabilecekleri

doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kâr yoksunluğundan, manevi zararlardan ve her ne şekil ve surette olursa olsun üçüncü

kişilerin uğrayabileceği her türlü zararlardan dolayı Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sorumlu tutulamaz.

ÇekinceYatırım Danışmanlığı


